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איכות הסביבה
כתבות נוספות של הכותב

מוצר ירוק חדש על המדף  -שקיות פלסטיק
מתכלות

לקט חדשות סבי בה ואנ רגיה
בארץ ובעולם
ק ופנ הג ן – פ חו ת מ מא ה י ום

שקיו ת הפלס טיק ה מוכרות מס וכנות לסב יבה ולב עלי חיים .אם הן
מגיעות לים הן יכולות לחנוק תינוק של דולפין או להרעיל צב מים
30/08/2009

לחתימה על אמנה חדשה
כעס במגז ר הערב י על תכנ ית
שר החינוך

מרלן -אביבה גרינפטר  -אפוק טיימס

ה צ ל ת ב על י ח י י ם – ה צ בי
והצבה

ש ק י ו ת ה פ לס ט י ק מ ס ו כ נ ו ת
ל בע לי ה חיי ם ול ס בי בה  .כיו ם
י ש נו פ ת רון  ,ש קי ו ת מ תכ לו ת
העשויות מחומרים טבעיים כמו
תי רס  .ב מקום ל הת פ רק א חרי
מאוד שנים  ,הן מתפרקות אחרי
כחצי שנה בלבד.

יום הנ שר הבינל אומ י ב חי -בר
כרמל
לכל הכתבות  -מרלן-אביבה
גרינפטר

ח ב ר ת מי ט ב מ יי בא ת ש קי ו ת
לא וכל מ תכ לות מ ס דר ת Eco
 friendlyבגודל של .19X26
יתרונות השקיות המתכלות

ה אר יזה נר א ית רגילה  ,קרא ו את הרש ום הפ לס טיק מת כל ה –
צילום :באדיבות מיטבית

הפל סטיק המת כלה נקרא פ לסטיק קומפוסטי )בר השבה לטבע( .הוא מיוצ ר מפולימ ר
ממקור אורגני ,כגון תירס  ,סויה או קנה סוכר  .ניתן לפירו ק ספונטאני על ידי חייד קי קרקע.
תכונותיו זהות לפלס טיק רגיל אך הוא אינו משחרר רעלים  .הוא מתפרק תוך זמן קצוב-
ממספר שבועות וע ד למספ ר שנים .תהליך הייצור של ה פלס טיק המתכלה מביא לירידה
בפליטת גזי החממה לעומת הפלסטיק שמקורו בנפט.
הנזק של שקיות הפלסטיק הרגיל

לשם ייצור שקיות הפלסטיק יש צורך בכול שנה ב 400-מיליון ליטר של נפט  ,מה נעשה
כשיגמר?

www.greenisrael.co.il

דקל ייבוא ושיווק דברי נוי
ייבוא פרחים ממשי ,צמחיה לגינון מלאכותי ,מוצרי
אריזה ופרטי עיצוב

מוצרים ירוקים ייחודיים
מגוון גדלים צבעים של שקיות
בד ויוטה איכותיות  ,הכי זולות
ובאספקה מיידית!

מכונות לתעשית הפלסטיק
מיטב האקסטרודרים ,קווי
יצור ,גריסה ומחזור פלסטיק
www.pintotec.co.il

סינון טיהור אויר לבריאותך
מטהרי אויר מקצועיים
הנמכרים בעולם לבית למשרד
ולתעשייה  ,אלרגיה ,עישון
www.tiltantm.co.il

www.dekelltd.com

מור-פק פתרונות אריזה בע"מ
כל סוגי האריזות והשקיות לחנויות .הדפסת לוגו על
השקיות והאריזות

מוצרים מתכלים  -אקוג'ו
חד פעמי ידידותי לסביבה! שקיות,צלחות כוסות ועוד ,המתכלים
בתהליך קומפוסט

www.mor - pack.co.il

www.ecojo.co.il

פרינט-טק שקיות ואריזות איכות מודפסות

מי שגיב -מים קרים לשתיה
קולר נירוסטה תיקני לשתיה לבתי ספר מגון מתקני שתיה
למוסדות ,מפעלים ,ועסק

www.Cleartech.co.il/Clean_Water

www.greenideas.co.il

הע רכה אומ רת שכל שנה מ שתמשת אוכלו סיי ת העולם ב 500-מי ליא רד ל ביליון אח ד
שקיות  ,כמיליון שקיות בכל דקה .כל שנה כ 100,000 -בעלי חיים ימיים ביניהם צבי ים מתים
בל בליעת שקיות שנראות להם כמו מזון ,כמו מדוזה למשל.

גרין ישראל  -השקית הירוקה
המגוון הגדול ביותר בהספקה מיידית .ובמחיר ללא תחרות
לכמויות גדולות.

מים נקיים  -שקוף שזה צלול
מגוון מתקני מים " -צלול"
טכנולוגיות למשפחה בריאה
ומאושרת  -צללו לאתרנו!

תמי Family Bar 4
בר המים המושלם למשפחה
המושלמת תזמינו כבר עכשיו
ותרגישו את ההבדל!
www.Tami4.co.il

רוצים שקית איכותית ואקולוגית מעוצבת בהתאמה
אישית ? שילוב בין אומנות וטכנולוגיה גבוהה בעולם
האריזה
www.Print- Tec.co.il

www.saggiv.co.il

אפוק טיימס )  (The Epoch Timesהיא חברת חדשות פרטית בין -לאומית ,המפיקה עיתונים ואתרי חדשות ב 17 -שפות וב  30-מדינות .כגוף
תקשורת עצמאי ,אנו דוגלים בעיתונות חופשית ונקייה ,ושמים דגש על זכויות האדם ,איכות הסביבה ונושאי חדשות העוסקים בערכים אנושיים.
אנו מציעים חדשות וכתבות בנושאי אקטואליה בארץ ובעולם ,כלכלה ,איכות הסביבה ,מדע ,תרבות ,סגנון וכן חדשות וכתבות וידאו .נקודה חזקה
ייחודית של האפוק טיימס היא הכיסוי שלנו של סין  -אנו יכולים לספק סיפורים ממקור מהימן שאין לאיש באמצעות דיווח מקורי מהמהדורה
הסינית של האפוק טיימס .עוד אודות אפוק טיימס...
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